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4. На основу члана 48. Закона о локалним изборима («Сл.гласник РС» број  129/07), Скупштина  града  Ужица, на  седници 
одржаној  16. јануара 2009.године,  доноси 

ОДЛУКУ 
 

 1. ПОТВРЂУЈЕ  СЕ мандат  одборнику Ћировић Радосаву, са листе Српске радикалне странке. 
 
2. Одлука  се објављује у «Службеном листу  града  Ужица». 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 06-2/09, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

5. На основу члана 98. Закона о планирању и израдњи («Сл.гласник  РС» број 47/03), члана  62. Одлуке о грађевинском 
земљишту («Сл.лист општине Ужице» број 6/03), Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама и осталом  грађевинском земљишту у Ужицу  01 број 06-16/04 од 27.маја  2004.године, члана 41. Статута града Ужица 
(«Сл.лист  града  Ужица»  број  2/06) и на основу Програма уређивања  јавног и осталог  земљишта  за  2008.годину, Скупштина  града  
Ужица,  на  седници  одржаној  16.01.2009.године, доноси 

 
ДОПУНУ  ПРОГРАМА  

 ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
НА  ТЕРИТОРИЈИ  УЖИЦА 

 
I Допуњује  се  Програм  постављања привремених објеката  на јавним  површинама   на  територији  Ужица  («Сл.лист  Града  

Ужица»  број  4-1/08  и  12/08) и то: 
Свеска  2  Програма, која обухваа   летње  баште, тезге и остале  локације, уводи  се: 
 локација  Л 15 – Трг  партизана – постављање клизалишта 

 
Предвиђен је простор  за  постављање клизалишта у  складу  са  сагласностима  надлежних  органа.  На  денивелисаном  делу  

локације   предвиђа  се постављање  помоћних садржаја (расхладне  технике, билетарнице, топле  гардеробе, издавање клизаљки и др.). 
Прикључке  на инфраструктурне  мреже  обезбеђује инвеститор. Није  допуштено оштећење  постојећег  плочника и  травњака  Трга.  
Клизалиште  се  може  оградити покретном, монтажно-демонтажном оградом, која  не  сме  бити  фиксирана за плочник. 

Локација има  расположиву  површину од  1570,00 м2.  Време  коришћења  локације је  од  01.11. до  01.04.текуће  године. 
 

II Саставни  део   допуне  Програма је  графички прилог наведене локације. 
 

III Допуну Програма   објавити  у  «Службеном  листу  града  Ужица». 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 353-447/08, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
6. На основу члана 91. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 11/08), Скупштина града Ужица, на седници 

одржаној 16.01.2009. године, доноси  

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ УПРАВАМА 

 
Члан 1. 

Брише се члан 66. Одлуке о градским управама ("Службени лист града Ужица", број 14/08). 
 

Члан 2. 
Досадашњи чланови 67, 68. и 69. постају чланови 66, 67. и 68. 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном листу града Ужица».  
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 021-8-1/08, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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7. На основу  члана  40. Статута  града  Ужица («Сл.лист  града  Ужица») број  11/08), Скупштина  града  Ужица, на  седници  
одржаној 16.01.2009. године, доноси 

 

О Д Л У К У 
О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА ГРАДСКЕ  СКУПШТИНЕ, 

ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ВЕЋА И УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА 
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се права на  накнаде  и друга примања одборника, председника и заменика председника Градске  
скупштине, чланова Градског  већа  и управних и надзорних одбора  јавних предузећа. 

 
Члан 2. 

Одборник  Градске  скупштине, у складу  са  овом Одлуком има право  на: 
- накнаду за присуствовање  седници  Скупштине  града  у висини од  2.000,00  динара  по  седници, 
- накнаду за председника одборничке групе у висини  од  2.500,00 динара по  седници, 
- накнаду трошкова превоза у јавном  линијском саобраћају на  територији  града, насталих због присустовања  седници 

Скупштине  у висини  цене  карте  на линији од места  становања   до центра  Града, 
- накнаду трошкова  за употребу  сопственог  возила у складу  са  законом, уколико није у могућности да користи редован 

линијски путнички  саобраћај. 
 
Накнада  се исплаћује на основу евиденције о присуству  седници. 
 

Члан 3. 
Председник Градске  скупштине прима месечну накнаду за  рад у износу просечне месечне зараде по запосленом (без пореза  

и доприноса) у привреди  Републике Србије, према последњем податку објављеном у «Службеном гласнику Републике  Србије». 
 

Члан 4. 
Заменик  председника  Градске  скупштине прима месечну накнаду за  рад  у износу  од  50% од просечне месечне зараде по 

запосленом (без пореза и доприноса) у привреди  Републике Србије, према последњем  податку објављеном у «Службенм  гласнику  
Републике Србије». 

Члан 5. 
Одборник има право на  накнаду трошкова за  службено путовање  када по службеном  задатку  треба  да обави одређени  

посао за потребе  Скупштине  ван територије  града, у земљи  или иностранству, у висини  утврђеној Законом и другим прописима, као  
за запослене  у  Градској управи. 

 
Члан 6. 

Члан  Градског  већа,  који  није   на  сталном раду у  Граду, у  складу са  овом Одлуком има право  на:  
- накнаду  за присуствовање  седници Градског  већа у висини од  2.500,00 динара по седници, 
- накнаду трошкова превоза у јавном  линијском саобраћају на  територији  града, насталих због присустовања  седници 

Градског  већа  у висини  цене  карте  на линији од места  становања   до центра  Града, 
- накнаду трошкова  за употребу  сопственог  возила у складу  са  законом, уколико није у могућности да користи  редован 

линијски путнички  саобраћај, 
- накнаду  трошкова  за  службена  путовања када по службеном  задатку  треба  да обави  одређени посао  за потребе  

Градског  већа  ван територије  Града, у  земљи или иностранству, у висини  утврђеној  Законом и  другим прописима  као за запослене 
у Градској управи. 

Накнада  се исплаћује на основу  службене евиденције. 
Градоначелник  може  решењем утврдити посебну накнаду члану Градског  већа који није на  сталном   раду у Граду,  за 

посебно  ангажовање  на обављању послова  у  складу  са  Одлуком о задужењима члана  Већа,  сразмерно  његовом  ангажовању. 
 

Члан 7. 
Накнада  за  рад  председника и  чланова   управних и надзорних одбора  јавних предузећа, чији  је оснивач  Град, може  бити  

до висине  накнаде    председника   одборничке  групе,  односно  одборника. 
Средства  из  става  1. овог члана  обезбеђују се  из прихода јавног предузећа. 
 

Члан 8. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог  дана од  дана објављивања у «Службеном листу  града  Ужица». 
 

Члан 9. 
Овом  Одлуком престаје  да  важи  Одлука о накнадама и другим примањима  одборника у Скупкштини општине Ужице, 

чланова  Општинског  већа и чланова  управних и надзорних одбора јавних предузећа («Сл.лист општине  Ужице» број  4/05 и 3/07) и 
Одлука о  радно правном статусу председника и заменика председника  Скупштине  општине (»Сл.лист  Општине  Ужице», број  
15/04). 

 
ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 121-35/08, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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8. На основу члана 41. тачка 5. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр. 11/08), Скупштина града Ужица, на 
седници одржаној 16.01.2009. године, доноси  

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ СТУДИЈЕ СТАЦИОНАРНОГ САОБРАЋАЈА У УЖИЦУ 

I 
УСВАЈА СЕ Студија стационарног саобраћаја у Ужицу коју је урадио Департман за саобраћај Факултета техничких наука 
Универзитета у Новом Саду у јулу 2008. године. 

II 
Ову Одлуку објавити у «Службеном листу града Ужица».  

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 06-2/09, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

 9. На основу члана 41. тачка 25. Статута града Ужица («Сл. лист града Ужица» број 11/08), Скупштина града на седници 
одржаној 16.01.2009. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ГРАДА 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на употребу имена Града  у називу Ресторана «Ужице» на Аутокоманди у Београду, Улица др 

Милутина Ивковића 2д, власника Радомира Караклића из Гроцке. 
2. Ово Решење објавити у «Службеном листу града Ужица». 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 332-43/08, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 

10. На основу члана 52. Статута града  Ужица  («Сл.лист града  Ужица» број  11/08), Скупштина  града  Ужица,  на  седници 
одржаноj 16.01.2009.године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА  ПОЉОПРИВРЕДУ 
 
I  ВЕЛИМИР  ШУЊЕВАРИЋ, разрешава  се  дужности  члана  Комисије за  пољопривреду. 
II  САНДРА МЕЛЕНТИЈЕВИЋ, именује   се  за члана  Комисије за пољопривреду. 
III  Ово  Решење објавити у  «Службеном листу  града  Ужица». 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 06-2/09, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

11. На  основу  члана   49. и 56. Статута  града  Ужица  («Сл.лист града  Ужица» број  11/08), Скупштина града  Ужица  на  
седници одржаноj 16.01.2009.године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА  БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 
I  ВЕЛИМИР  ШУЊЕВАРИЋ, разрешава  се  дужности  члана  Комисије за  буџет  и финансије. 
II  ЈЕЛЕНА  ЧИТАКОВИЋ, именује   се  за члана  Комисије за  буџет и финансије. 
III  Ово  Решење објавити у  «Службеном листу града  Ужица». 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 06-2/09, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 

 
12. На  основу  члана   51. и 55. Статута  града  Ужица  («Сл.лист  града  Ужица» број  11/08), Скупштина  града  Ужица,  на  

седници одржаноj 16.01.2009.године,  доноси 

Р Е Ш Е Њ  Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ  ДЕЛАТНОСТИ 
 
I  НЕБОЈША  ВИРИЋ, разрешава  се  дужности  члана  Комисије за  комунално-стамбене  делатности. 
II  САША  ДОДИЋ, именује   се  за члана  Комисије за комунално-стамбене  делатности. 
III  Ово Решење објавити у  «Службеном листу  града  Ужица». 
 

ГРАД УЖИЦЕ 
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА 
I бр. 06-2/09, 16.01.2009. године 

ПРЕДСЕДНИК 
Радиша Марјановић, с.р. 
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